
POČUJTE KAŽDÉ PÍPNUTIE
MBP16 je digitálny audio baby monitor značky Motorola. Jeho DECT technológia Vám

dáva pokoj na duši s vedomím, že jeho signál je bezpečný, takže ostatní nemôžu

odpočúvať. MBP16 ponúka celú radu funkcií a je ľahko ovládateľný. Medzi kľúčové

funkcie patrí sledovanie izbovej teploty a obojsmerná komunikácia. S Motorola MBP16

ste si istí, že budete počuť každé pípnutie.

MBP16
Digitálny audio baby monitor s 1,5” LCD



• Ak je priama viditeľnosť medzi rodičovskou a detskou jednotkou.

Akákoľvek prekážka medzi jednotkami výrazne zníži dosah.

MBP16

• Rodičovská jednotka

• Detská jednotka

• Užívateľská príručka 

• Rýchly sprievodca

• Nabíjacie batérie (Rodičovská jednotka):

400 mAh NiMh 2,4V

• Nabíjací adaptér (Rodičovská jednotka):

6V DC 650 mA

• Napájací adaptér (Detská jednotka):

6V DC 650 mA

Referencie EAN  (čiarový kód)
Počet balení 

v kartóne
Rozmery produktu (cm)

Rozmery darčekového 

balenia (cm)

Hrubá

hmotnosť 

produktu

Hrubá

hmotnosť

darčekového 

balenia

Hrubá váha 

prepravného 

kartónu

MBP16 EU 1058026 5012786580268 6 š 11,6 x h 13,5 x v 12 š 15,8 x h 7x v 20 0,35 kg 0,54 kg 3,65 kg

Funkcie Obsah balenia

Logistické informácie

• 1,5 inch / 3,8 cm LCD displej s podsvietením

• DECT technológia bez rušenia

• Bezpečné šifrovanie dát

• ECO režim

• Dosah až 300 metrov*

• Upozornenie mimo dosah

• Vysoká citlivosť mikrofónu

• Ovládanie hlasitosti

• Vizuálny indikátor hladiny akust. tlaku (LED)

• Sledovanie izbovej teploty

• Obojsmerná komunikácia 

• Nočné svetlo na detskej jednotke

• Uspávanky na detskej jednotke

• Nabíjacie batérie pre rodičovskú jednotku

• Upozornenie na nízky stav batérie

• Spona na opasok na rodičovskej jednotke

• Podporný stojan na rodičovskej jednotke

Digitálny audio baby monitor s 1,5” LCD

Vzhľad a funkcie produktov môžu podliehať zmenám bez

predchádzajúceho upozornenia.

Naše medzinárodné centrum podpory pomôže každému koncovému spotrebiteľovi ohľadom otázok či pripomienok, záruk, podpory či služieb súvisiacich s 

produktmi Motorola:

+49 (0) 1805 938 802 (Európa)

motorola-mbp@tdm.de


